
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Comisia pentru politică economică, 
                   reformă şi privatizare 

                        Bucureşti,  23.02.2017 
                       Nr. 4c-1/64 
 SINTEZA 

lucrărilor şedinţei Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
din  zilele de 21, 22 și 23 februarie 2017 

 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a desfăşurat lucrările în ziua de              

21 februarie 2017, în intervalul orar 1530-1830.  
La lucrările Comisiei din data de 21 februarie 2017, au fost prezenţi următorii domni deputaţi: Mihai 

Tudose,  Ghilea Gavrilă, Șimon Gheorghe, Mocanu Adrian, Durbacă Eugen, Itu Cornel, Antal István -János, 
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara, Botez Mihai-Cătălin, Burciu Cristina,  Gheorghe Andrei Daniel, Mihalescul 
Dumitru, Nechifor Cătălin-Ioan, Oprișcan Mihai Doru, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Presură Alexandra, Stoica 
Bogdan-Alin, Tripa Florin-Dan și Vișan George-Gabriel.  

Lucrările au fost conduse de către domnul Mihai Tudose, preşedintele Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare. 

Şedinţa Comisiei a avut următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 3/2017- AVIZ COMUN cu Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului și privatizare, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică și 
Comisia economică, industrii și servicii din Senat; 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 86/2016 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 5/2017- AVIZ COMUN cu Comisia pentru dezvoltare 
regională, administrarea activelor statului și privatizare, Comisia pentru dezvoltare și strategie economică și 
Comisia economică, industrii și servicii din Senat; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru 
modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, procedură de 
urgenţă, PL-x 495/2016- AVIZ;  

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea 
Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat,  procedură de 
urgenţă, PL-x 496/2016- AVIZ;  

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic 
şi Social,  procedură de urgenţă, PL-x 502/2016- AVIZ;  

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind 
contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori,  procedură de urgenţă,   PL-x 511/2016- AVIZ;  

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice,  
procedură de urgenţă, PL-x 512/2016- AVIZ;  

8. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, PL-x 516/2016- AVIZ;  

9. Proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  



 2 

PL-x 520/2016- AVIZ;  
10. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,                 

Pl-x 524/2016- AVIZ;  
11. Proiectul de Lege privind modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului          

nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, PL-x 527/2016- AVIZ;  
12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 

privind Codul fiscal, Pl-x 540/2016- AVIZ;  
13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind 

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin 
accidente de vehicule şi de tramvaie,  procedură de urgenţă, PL-x 24/2017- AVIZ;  

14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  
procedură de urgenţă, PL-x 30/2017- AVIZ;  

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea 
art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea 
arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri 
fiscal-bugetare,  PL-x 59/2017- AVIZ;  

16. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, PL-x 74/2017- AVIZ;  

17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
PL-x 100/2017- AVIZ;  

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative,  procedură de urgenţă, PL-x 122/2017- AVIZ;  

19. Diverse: Proiect privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare. 

 

 La primul punct al ordinii de zi

Membrii celor patru Comisii au dezbătut proiectul de lege, în şedințe separate.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 3/2017- AVIZ 
COMUN cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare , Comisia 
pentru dezvoltare și strategie economică și Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere),  
avizarea favorabilă a proiectului de lege,  în forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul doi al ordinii de zi

Membrii celor patru Comisii au dezbătut proiectul de lege, în şedințe separate.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgență a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,  PL-x 5/2017- 
AVIZ COMUN cu Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare , 
Comisia pentru dezvoltare și strategie economică și Comisia economică, industrii și servicii din Senat. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor patru Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere) ,  
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator. 

Pe punctul trei al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea    art. 14 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară,  procedură de urgenţă, PL-x 495/2016- AVIZ.  
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Pe punctul patru al ordinii de zi

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea cu două săptămâni a 
dezbaterilor cu privire la inițiativa legislativă. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu 
finanţare de la bugetul de stat, procedură de urgenţă, PL-x 496/2016- AVIZ. 

Pe punctul cinci al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social,  procedură de urgenţă, PL-x 502/2016- AVIZ. 

Pe punctul șase al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 
imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori,  procedură de urgenţă, PL-x 511/2016- AVIZ.  

Pe punctul  șapte al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 
asupra domeniului achiziţiilor publice,  procedură de urgenţă, PL-x 512/2016- AVIZ. 

Pe punctul  opt al ordinii de zi

 Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 516/2016- AVIZ.  

Pe punctul nouă al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru completarea art. 456 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, PL-x 520/2016- AVIZ.  

Pe punctul zece al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 524/2016- AVIZ. 

Pe punctul unsprezece al ordinii de zi

La dezbaterea acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Băncii Naționale 
a României, domnul consilier juridic Gabriel Mladenovici.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind modificarea art. 71 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, 
PL-x 527/2016- AVIZ.  

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul doisprezece al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscrisă propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Pl-x 540/2016- AVIZ. 

Pe punctul treisprezece al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a 
iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,  procedură de 
urgenţă, PL-x 24/2017- AVIZ. 
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Pe punctul paisprezece al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere),  avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv 
în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital,  procedură de urgenţă, PL-x 30/2017- AVIZ. 

Pe punctul cinsprezece al ordinii de zi a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din 
industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare,  PL-x 59/2017- AVIZ. La dezbaterea 
acestei iniţiative legislative a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Economiei, doamna 
Ruxandra Anghel – director general adjunct. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi,  avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

Pe punctul șaisprezece al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi 
(o abținere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege privind completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  PL-x 74/2017- 
AVIZ. 

Pe punctul șaptesprezece al ordinii de zi

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi 
(o abținere), avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

 a fost înscris proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 100/2017- AVIZ. 

Pe punctul optsprezece al ordinii de zi

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abți nere), avizarea 
favorabilă a iniţiativei legislative, în forma adoptată de Senat.  

 a fost înscris proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  procedură de 
urgenţă, PL-x 122/2017- AVIZ. 

Pe punctul nouăsprezece al ordinii de zi

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului privind Regulamentul 
de organizare și funcționare al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

, s-a dezbătut proiectul privind Regulamentul de organizare 
și funcționare al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în data de             
22 februarie 2017, în intervalul orar 830-1200, respectiv, 1300-1630 având următoarea ordine de zi:  
           1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare 
economică și socială a României pe termen lung, PL-x 274/2016  – studiu.  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă ulterioară.   
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi-a continuat lucrările în data de             

23 februarie 2017, în intervalul orar 830-1230, având următoarea ordine de zi:  
          1. Proiectul de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare 
economică și socială a României pe termen lung, PL-x 274/2016  – studiu.  

În urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat  într-o şedinţă ulterioară.   
 

       PREŞEDINTE, 
 

      Mihai TUDOSE          
                                                                 SECRETAR,  
 

                                              Cornel ITU       
 

                                                                                                                                                               Șef serviciu: 
Lidia-Graziella Segărceanu 

 

  Consilier parlamentar: 
 Alina Cristina Hodivoianu 
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